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นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

1.   โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการ  
 ในการด าเนินการของบรษิัทฯ เพื่อใหบ้รรลถุึงวิสยัทศันข์องบรษิัทฯ ในการเป็น “เป็นองคก์รชัน้น าในการบรหิาร
และจดัการกากของเสียอตุสาหกรรมเพื่ออนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม” คณะกรรมการมีภารกจิและหนา้ที่ความรบัผิดชอบตามที่ระบไุว้
ในกฎหมายและมติที่ประชมุคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยเพื่อช่วยก ากบัดแูลงานเฉพาะ
ดา้น และกลั่นกรองงานดงักลา่วแทนคณะกรรมการ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 โครงสรา้งและหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯและคณะกรรมการชดุย่อย มีรายละเอยีดดงันี ้
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ 
▪ โครงสร้าง 

  จ านวนของคณะกรรมการเป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัทฯ โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน และไม่
เกิน 15 คน  และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการ
ของบรษิัทฯ จะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 
 

▪ การด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
   เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถอทุศิเวลาในการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง โดยไมม่ีขอ้ยกเวน้ 
 

▪ จ านวนองคป์ระชุม 
   จ านวนองคป์ระชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมตใินท่ีประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมี
กรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
 

▪ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี ้
 1)   คณะกรรมการบรษิัทฯ ตอ้งดแูลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและดว้ยความ
ระมดัระวงัเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทฯ  
  2)   คณะกรรมการบรษิัทฯ มีหนา้ที่พิจารณาและอนมุตัินโยบาย แผนงาน ทิศทาง เป้าหมายเชงิ    
กลยทุธแ์ละแผนการด าเนินธุรกิจโดยรวมของบรษิัทฯ และก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3)   คณะกรรมการบรษิัทฯ ตอ้งรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และด าเนินงานเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อ
หุน้ มีการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุนอย่างถูกตอ้งครบถว้น มีมาตรฐานและโปรง่ใส  และมีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ
ตนเองต่อบรษิัทฯ 
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  4)   คณะกรรมการบรษิัทฯ ตอ้งจดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5)   คณะกรรมการบรษิัทฯ ตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถและประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการ
ด าเนินธุรกิจ ใหค้วามสนใจในกจิการของบรษิัทฯ และมีความตัง้ใจที่จะด าเนินธุรกจิอยา่งต่อเนื่อง 
  6)   คณะกรรมการบรษิัทฯ มีหนา้ที่พิจารณาอนมุตัิรายการท่ีมีนยัส าคญัตามที่ไดร้ะบใุนอ านาจ
ด าเนินการของบรษิัทฯ เวน้แต่รายการนัน้ตอ้งเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ ตามที่ก าหนดไวใ้น
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั และพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
  7)   คณะกรรมการบรษิัทฯ อาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึง่หรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างใดอยา่ง
หน่ึงแทนคณะกรรมการบรษิัทฯ ได ้
  8)   คณะกรรมการบรษิัทฯ อาจแต่งตัง้บคุคลอื่นใดใหด้  าเนินกิจการของบรษิัทฯ ภายใตก้ารควบคมุ
ของคณะกรรมการบรษิัทฯ หรือมอบอ านาจเพื่อใหบ้คุคลดงักล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นสมควรและ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพกิถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข
อ านาจนัน้ๆ ได ้
 

 คณะกรรมการชุดย่อยทีแ่ต่งตัง้โดยกรรมการบริษทัฯ  
 

▪ คณะกรรมการตรวจสอบ  
  คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนอย่างนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน  
และกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 2 คน โดยทัง้หมดตอ้งมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการตรวจสอบตามหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตอ้งเป็นกรรมการอิสระตามนยิามของบรษิัทฯ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเทา่กบัวาระ
ของกรรมการบรษิัทฯ  
 

   ส าหรบักรรมการอิสระ ไดก้ าหนดคณุสมบตัิไว ้ดงันี ้
  1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัท
ย่อย บรษิัทรว่ม  หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้  ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ 
ดว้ย 
   2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม  บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อ
ส านกังาน 
 3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะ
ที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 
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 4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม  หรือนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้  ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไมใ่ชก่รรมการอิสระ หรือผูบ้รหิารของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทฯ บรษิัท
ใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม  หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กว่าสองปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 
  ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหน่ึง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชา่หรือใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤตกิารณอ์ื่นท านอง
เดียวกนั ซึง่เป็นผลใหผู้ข้ออนญุาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มี
ตวัตนสทุธิของผูข้ออนญุาตหรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูและการปฎิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลมแต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ี
อาจมคีวามขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไมใ่ชก่รรมการอิสระ ผูบ้รหิาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกั
งานสอบบญัชี ซึง่มีผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม  หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ 
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 
 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย
หรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปี จากบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทรว่ม  หรือ
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นีใ้นกรณีที่ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิติบคุคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไมใ่ช่กรรมการอิสระ  ผูบ้รหิาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 
 7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 
 8) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บรษิัทฯ 
  ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง ขอ้ 1 ถงึขอ้ 8 
แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม  บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์
คณะได ้
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  หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี ้
 1) สอบทานใหบ้รษิัทฯ มกีารรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพยีงพอ 

 2) สอบทานใหบ้รษิัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบ 
ภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  
ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
 3) สอบทานใหบ้รษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 
 4)  พิจารณาคณุสมบตัิ ความเป็นอสิระ ผลการปฎิบตัิงาน และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพื่อ
เสนอแต่งตัง้และเลิกจา้งผูส้อบบญัชี และการก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ รวมทัง้เขา้รว่ม
ประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
 5)  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุ
ต่อบรษิัทฯ 
 6)  จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ ซึ่ง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้
  (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของ 
   บรษิัทฯ 
  (ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ 
  (ค)  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
   ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 
  (ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
  (จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายงานท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
  (ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการ 
   ตรวจสอบแต่ละท่าน 
  (ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตาม 
   กฎบตัร 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความ 
   รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ  
 7)   ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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▪ คณะกรรมการบริหาร 
   คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดแ้ตง่ตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งใหเ้ป็นคณะกรรมการบรหิาร มอี านาจหนา้ที่
ควบคมุดแูลกจิการของบรษิัทฯ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมาย โดยแต่งตัง้กรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน
กรรมการบรหิาร ทัง้นีก้รรมการบรหิารมีวาระการด ารงต าแหน่งเทา่กบัวาระของกรรมการบรษิัทฯ  
 

 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
  1)   ปฏิบตัิงานและด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธแ์ละแผนการด าเนินงานท่ี
คณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนด 
  2)   จดัใหม้ีแผนปฏิบตัิการในการน านโยบาย กลยทุธแ์ละแผนการด าเนินงานท่ีคณะกรรมการ
บรษิัทฯ ก าหนดไปปฏิบตัิ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ 
  3)   ก ากบัดแูลและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการอย่างใกลช้ดิ และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นประจ าทกุเดือน รวมทัง้รายงานเหตกุารณท์ี่มีหรืออาจมผีลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน 
  4)   มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิคา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจปกตขิองบรษิัทฯ ภายใต้
ขอบเขตอ านาจที่คณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนดตามระเบียบว่าดว้ยอ านาจการจดัการ 
  5)   พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอเขา้สูว่าระการประชมุของคณะกรรมการบรษิัทฯ  
  6)  จดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรหิารเป็นประจ า และรายงานผลการประชมุให้
คณะกรรมการบรษิัทฯ ทราบ 
  7)  ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ  
 

▪ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
  คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดแ้ตง่ตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งใหเ้ป็นคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง มี
อ านาจหนา้ที่ดแูลดา้นบรหิารความเส่ียงของบรษิัทฯ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมาย โดยแต่งตัง้กรรมการอิสระ 
คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง ทัง้นีก้รรมการบรหิารความเส่ียงมวีาระการด ารงต าแหน่งเทา่กบัวาระของ
กรรมการบรษิัทฯ  
 

  หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี ้
  1)   ตรวจสอบ ก ากบัดแูล และใหข้อ้เสนอแนะการบรหิารความเส่ียงขององคก์ร 
  2)   จดัใหม้ีและทบทวนความเพียงพอของระบบการบรหิารความเส่ียง 
  3)   อ านวยการในการประเมินผลการควบคมุภายใน 
  4) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคมุภายในในภาพรวมของบรษิัทฯ 
  5)   รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคมุภายในในภาพรวมของบรษิัทฯ 
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  6)   จดัท ารายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 
  7)   เรียกหรือเชิญบคุคลซึ่งเห็นว่าเก่ียวขอ้งมารว่มประชมุเพื่อสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือใช้
ขอ้มลูเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
  8) รายงานผลการด าเนินการใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ ทราบ 
  9) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ  
 

▪ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระของกรรมการบรษิัทฯ 
 

  หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีดังนี ้
  1)   พิจารณาสรรหากรรมการบรษิัทฯ แทนกรรมการบรษิัทฯ ที่ตอ้งออกตามวาระ เสนอต่อที่ประชุม
ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี  โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบรษิัทฯ    
  2)   คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่สมควรไดร้ับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ในกรณีที่ต  าแหน่งว่างลง
ดว้ยเหตอุื่น ที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ 
  3)   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  ที่ปรกึษาคณะกรรมการบริษัทฯ  กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบรหิาร เสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี  โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบรษิัทฯ   
  4)   ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ  

2.    สิทธิและความเท่าเทยีมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนไดเ้สีย 
 คณะกรรมการบรษิัทฯ ตระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ  โดยทกุฝ่ายจะไดร้บั
การคุม้ครองสิทธิและไดร้บัการปฏิบตัิจากบรษิัทฯ อย่างเทา่เทยีมและเป็นธรรม  
 ผู้ถือหุ้น:  บรษิัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะด าเนินงานใหม้ีผลประกอบการท่ีดมีีการเติบโตของก าไรอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใหม้ลูคา่หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ใหเ้พิ่มสงูขึน้ในระยะยาว  โดยบรษิัทฯ มุ่งเนน้ใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีโอกาสรบัรูผ้ลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ และมีสว่นรว่มในการตดัสินใจผ่านการประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่จะจดัการประชมุอย่างโปรง่ใส ชอบธรรม
และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้ง มกีารเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศต่อผูถื้อหุน้อยา่งทั่วถงึและเสมอภาคโดยไม่
เลือกปฏิบตัิ  ผูถื้อหุน้ทกุคนมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ สิทธิในการมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน
แทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้และ
ก าหนดคา่จา้งผูส้อบบญัชี  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการเปล่ียนแปลงนโยบายที่ส าคญัของบรษิัทฯ  นอกจากนี ้
ผูถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชมุและเสนอชื่อผูท้ี่มคีณุสมบตัิเหมาะสมที่จะไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้
ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ได ้ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทฯ ก าหนด 
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 ลูกค้า :   บรษิัทฯ มุ่งมั่นในการปรบัปรุงประสิทธิภาพการใหบ้รกิาร โดยยึดมั่นความเป็นธรรมทัง้ในดา้น
ราคาและคณุภาพการใหบ้รกิารและความซื่อสตัยส์จุรติใน การเจรจาและการท าสญัญา  
 คู่ค้า :   บรษิัทฯ ไดจ้ดัท าคู่มือการด าเนินการเก่ียวกบัการจดัซือ้สินคา้และบรกิารไวอ้ยา่งชดัเจน มีการ
ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการคา้ และสญัญาที่ตกลงกนัไว ้มีการ จ่ายช าระเงินตรงตามเวลา รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขาย
สินคา้และบรกิาร ในดา้นขอ้มลูต่างๆ ท่ีจ าเป็น 
 คู่แข่ง :   บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่ดี ไม่สรา้งข่าวอนัเป็นเท็จเพื่อท าลายชื่อเสียงท า
ใหคู้่แข่งเสียหาย  
 เจ้าหนี ้:   บรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามเงื่อนไขการกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลงและหนา้ที่ๆ พึงมีต่อเจา้หนีท้างธุรกิจ  
 สังคม:  บรษิัทฯ ตระหนกัถงึความรบัผิดชอบต่อสงัคม และใหก้ารสนบัสนนุช่วยเหลือและเขา้รว่มใน
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชนต์่อสงัคมและชมุชนในทกุทอ้งที่ที่บรษิัทฯ มีการด าเนินธุรกิจอย่างสม ่าเสมอ  
 
3.    การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการบรษิัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทฯ จงึไดม้ีนโยบายการ
เปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และ ท่ีไม่ใช่ทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปรง่ใส 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของบรษิัทฯ ไดร้บัสารสนเทศอย่างเทา่เทียมกนัตามที่ก าหนดโดยขอ้บงัคบัของ
หน่วยงานท่ีก ากบัดแูล  
 รวมถงึการท่ีคณะกรรมการบรษิทัฯ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งตอ้งมีการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ  ตามกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 
4.   จรรยาบรรณธุรกิจ 
 คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดจ้ดัท าขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกจิ เพื่อใชเ้ป็นหลกัปฏิบตัิส าหรบักรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทฯ  ที่จะประพฤติปฏิบตัิในส่ิงที่ถกูตอ้งดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติระมดัระวงั และรบัผิดชอบ 
เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถือและความไวว้างใจของลกูคา้ ผูถื้อหุน้และสาธารณชนทั่วไป ดงันี ้
 1)  บรหิารงานและ/หรือปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ โปรง่ใส ภายใตก้รอบกฎหมาย วตัถปุระสงค ์
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 2) บรหิารงานและ/หรือปฏิบตัิงานโดยน าความรูแ้ละทกัษะการบรหิารมาใชอ้ย่างเตม็ความสามารถ
เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ และใชด้ลุยพินิจในการตดัสนิใจด าเนินการใดๆ อยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ  

3) พึงบรหิารงานและ/หรือปฏิบตัิงานโดยหลีกเล่ียงความขดัแยง้ผลประโยชนส่์วนตนต่อผลประโยชน ์
ของบรษิัทฯ เพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ หมายรวมถงึ 
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• ไม่หาผลประโยชนส่์วนตนจากการเป็นกรรมการหรือพนกังานบรษิทัฯ  ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

• ไม่ใชข้อ้มลู หรือข่าวสารอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ที่
ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อแสวงหาก าไรหรือผลประโยชนจ์ากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบรษิัทฯ 

• ไม่ใชค้วามลบัของบรษิัทฯ ในทางที่ผิดและเมื่อพน้ต าแหน่งไปแลว้ไม่เปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสาร
ที่เป็นความลบัของบรษิัทฯ 

• กรณีกรรมการตอ้งไมเ่ป็นกรรมการในบรษิัทท่ีเป็นคู่แขง่ ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในกิจการท่ีมี
ลกัษณะเป็นการแขง่ขนักบับรษิัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

• ไม่มีผลประโยชนใ์นการท าสญัญาใดๆ ของบรษิัทฯ 
 4) บรหิารงานและ/หรือปฏิบตัิงานเพื่อผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย ตลอดจนรกัษา
ภาพลกัษณข์องบรษิัทฯ 
 5)     ค านึงถึงทางเลือกในการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ โดยใหม้ีผลกระทบต่อความปลอดภยั 
ความเสียหายต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และคณุภาพชวีิตของประชาชนนอ้ยที่สดุ  
 
 

 

 


